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opinia o zgodności z prawem UnH Europejskiej rządowego projektu ustawy 
o cudzoziemcach (druk nr 1526} ujętego w sprowozdonlu Komisji Spraw Wewnętrznych 
(druk nr 1853} wyraiona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) w związku 
z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa.Rzeczvpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

SLanowny Ponie Pr.lewodnir.ząr:y~ 

w związku 2 przedłoionym spraw01daniem polWalam .~obie wyrazić poniis2<l opinił}. 

l. Do clrt. 39 projek1u ustnwy dodi'łno u~t. 2. Zgodnie z tym przepisem zezwolenie na 

poekraczunie granicy w ramach matego ruchu granicznego maina fPfrlgj:_cudzo7iemcowi, · 
}P7.PII nadu}ywa ta">ad małeqo ruchu qranicmego prJ.ebywojqc . w strefie przygranicznej 
określonej w ?nwa/Pniu, w CPiach innych ni? te_. ·dla kt6rych ?ezwoleniP może. hy(:. 
ud/Je/one. Z przepisu tego wynika, 7.P. s<łnkcjiJ za n;:łdu~aniP. 1asnd mł'łłP.go ruchu 

granionep,o rno7c być cofnic,:dc lClWolcnia na prLckraczanic eranicy w ramach rtlałe~o 
ruchu granjoncp,o (~"zezwolenie MRG"). 

Wyra7U .,cofnąć" w konlck~cie lCI.wolcr'l MRG używa sir.; w prolekcle ustawy 
w pr1ypacikJch, p,dy cudwlicmlcc nic powinien mleć już taklego Lezwolcnia LC wzęlędów 
formalnyc:h - np. w pr7ypar:lktl, ~r:ly ;o<',t<!ło ono urb:ielone z naruszeniem art.· · 9 
rozpouqdzcnia (Wf.) nr 19.H/J006 PartamenTli ruropejskiego i Rody z dnia 20 grudnia 
2006 r. ustanawiającego przepisy rlnryczqce mniP.go rur:hu gmnlonPgn na 7ewnę1r.mycł, 

gronicoch lqdnwych poń::;tw członkowskich i zmieniającego postatJowicnio Konwencji 
z Scłwngen ("rozpor7;~d7C'nic MRG") lub cudzoziemlec przestał spełniać warunki do jego 
ud7.iclcnia - co wynika l art. 39 ust. 1 projektu ustawy. Jeżeli mowa jP.st o sankcjach 73 

naruSLcnie 1asad m<~łPgo rud1u p,r\lnic.mer,o należy raczej posługiwać si~ wyrau~m 

"unicwałnić", n<~ co wsk~zuj~ i'łrt. 40 projektu ustawy. 



Ponadt.o. tr1~h~ miP.ć n<"l uw;1d1P., w j<łki sposób uregulowane są sankcje la narus1cnic 
zasad małego ruchu graniunego w umowach o zasadach małego ruchu granicznego, 
7.1wartych nJ podsrrtwłe rolpor7;,)dl.Cnia MRG. W art. 1 O ust. 2 urnowy międ7y R7qdem 

Rn~7}1po~politej Polskicj a fłlqdcm Fecieracji Rosyjskiej o Lasadach małego ruchu 

gronianeqo mowa jest jedynie o tym, lC wobec osób naruszających zasady matego ruchu 
grankmcp,o, każde l Państw Stron stosuje odpowlcdllalność pr1.ewid1ianą w. swoim 

ust.awodaw!'>twi,-:::. l koiPi ;ut. 10 IJ<;t. -~ umowy międ;y RLqdPm R7eC7ypospolitPj Pnl<ikiej 

a Gabinete.m Mini.c;trów Ukrainy o 7m;ador:h mafpgn mchu granicznego stanowi, ie 

sankcje, które mogą być stosowane pncz Państwa Umawiających się Stron, zgodnie ze 
swoimi przepisami wewnGlr lnymi, są określone w Załączniku nr 4 do tej umowy. 
W 7<Jł"wmlku tym przewidliano sankcję .,unicwainieniil" zezwolenia MRG, lecz już nic 
.ier.o ,,cofni<:cla',. 

W 7Wł<)zku z powy.blym, zasadne wydaje się zastąpienie w art. 39 ust. 2 projektu ustawy 
wyrazu .,r.ofnqć" wyrCJzcm "unicwa.!nić". 

2. Art. 1~)9 U!'\t. 11 projPk111 uc;t'lwy n;tri;mo nn~t~pllj')f.f' hrzmiPni('o: Zn r:złonkn rodziny 

mało/elniego cudLoziemca, któremu nadano slattJ!> ur.łrmfir:y lub udzir.lono ochn-my 

u.tupc.-1niająccj, pri!cbywajqcego no tP.rytorium RlP.Cl.]lpo.'ipolitP.j Pnlskiej bn opieki, uwn7n 

:,i<:· lak.le jego wstępnego w linii prostd ltJb nsohr, pdnnlr.tniq odpowiP.dzialnq . 7Q. 

t!J.f!lolelnieqo L mo(y prawa ob()wiązujqn~qo l R7(!c:7Vpospolitej PolskiP.j • . Pt7P.pis ten 
transponuje do pobkie13o por .~:ądku prawncr.o art. 2 lit. i tiret 3 dyrektywy Parlamentu 
f uropejskieqo i Rady )011/95/UE:. l dnio .l3 qrudnlo )011 r. w sprawie norm dotyczących 
kwalifiknwnnin ohywntPii pm'lstw taPr:ir:h lub bezpań.stwowcńw jako beneficjentów 
ochrony międzynarodowej~ jP.dnolif"Pgo statusu uchodźc:ów lub osób kwa/;j;kujqcych się·dn 
otnymania or:hrony uzupP.łniajqr.P.j oraz zakresu udzielanej ochrony (.,dyrektywa 
1011/95/UE"). Zgodnie z tym prLcpiscm członkiem rodliny moi.e być m.in. o}cieć, matka 
lub inny dorosły odpowiedLiolny La bcncfic.jcnta ochrony mJędzynoradowej z mocv prą_wg_ · 

donego państwa ałonkowskicqo lub L mocy }LOSOVVC1!'11i _w .c!.ąrut.m państwi~ członkowskim 
{)ro~_ty.f5Ljeieli I"Hme[icjent}e.<>l mołolr>tni i niP pozostaje w zwi'ązku mołień~kim. 

Mo7na SIP. 7gor1Jił., 7P w polc.kim pon.ldku prawnym "praktyka" nic st~nowi podstawy 
ust~h=mia, kto jf!~t odpowif!dzialny za małoletniego .• w zwiąlkU z tym brak ~Jjęda 

wart. 1sq ust. 4 proj~ktu ustawy .. pr(lktyki" jako podstawy nripowi~rizialno~d l~'ł 

małoletniego trudno uLnać /.CI bł')d. W~tpliwo~ci mo7e jl~dnak budzić dosłowne· 

prleniesicnie użytego w dyrektywie 2011/9'J/Uł- wyra7P.nia ... z mocy prawa", tym bard·Liej, 

ie w angielskiej wer!,ii i<:·WkOWCJ posłu7ono się w tym miejscu wyraicniern .,by li1w"1 ayli 

,.Lgodnic l prawem'' 

W pr<Jwie UE wyr;;Jcnic "l mocy pr;JwJ" nie m~~ tak precyzyjneco lnacteni<J, J<lklc nodano· 
mu w polskim porządku pr.1wnyrn. W prawic polskim wyra7PniP. to Óznaciałoby, że 
członkiem rodliny małoletniego moie być jedynie o~oba pełnoletnio, której 
odpowiedzialność La małoletniego wynlk.1 1 moc:y samego prawa, CLyli dla powst:mia 

takiej odpowicdLialno~ci nie jest potrzehn;:~ 7.adnti d(}datkowa Clynność, tnka jak np. 

wydanic orLe~t.:eniJ pri.C{ .~:~d. Osobą odpowiedzialne} za matoletniego "'l mocy prao/a" 
obowi.:J7Uj,1c:Pgo w R7cqypor.połitP.j Poic;kicj są co do La~ady ·rod7icc. W art. 2 lit. j tiret 3 

dyrektywy 2011/95/U[ rod.t:icc, jal<o clłonkowiP rod1iny małoldnicco, lOSlali )~rln01k 

wymic•nlcni osobno. Zp,odnie 7 dyrektyw.l. katalog osób, które mo7.na umać za członka 
rodLiny małoletnif!go powiniP.n byt: szerszy (co wynika równlc7 7 motywu 1.9 dyrektywy 
)01 :1 /9S/Uf") i obejmować również inne osoby odpowiedt.ialnc z;;~ rnułolf-.!'tnicp,o, 
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np. przysposabiającego, .lak równiP7 osohy sprr~wując:c nad 'inało/ctnim opiekę lub pieczę. 
Pr7yspo.sJbiający oraz osohy .<.prawujące nad małoletnim opickc; lub picc-Lę są jednak 

odpowiedzialne ta małoletniego nic "L mocy prawa" Ieo na pońsrawie or7PC7enia s.'łdu. 

W 1wią1ku z powyższym zasadne wydaje si~ lasl<!Picnic w art. lSIJ ust. 1J projP.ktu ust.:~wy 

wyraienla ,/Z moc:y praw;;" wyraienicrn "1gmfniP 7 prawP.m". 

::\. W~łflliwo<d mo:ie hud,.j(: m L H:i 1 t l'. t. ? pkl ~ projPktu ustawy w 7.;:tkresie, w któtym nie 

przewidziano w nim moiliwo~ci udzieleni<~ cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium 

RP na podstawie .,zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się 1 rod:zin~., - p,dy 

przemawia 1a tym JCP.O wai..ny mt.eres -. "1e7wolenia na pobyt f.zasowy", w pr7Vpadku 

śmiP.n:i jf'go m;~łolctni•~P.O d7icckJ, któremu !JP7.i_c1QQ9 oc:hrony U7UpP.fn!~j;tr.ęj. l)yrektywa 

2011/95/UI. nie reguluje, co prawda, sytuacji cztonk.l rodziny beneficjP.nta ochrony 
międzynarodoWP.j (Gyli osohy, ktorf'j n.ldano st.'łtiJ~ uchodky lub udziP.Iono ochrony 
rniędzynarodowP.j) w ra7it> ~;miP.rci tP.go bf!neticjenta. Nie ma w niej jednak również 

podstaw dl<~ rozmcow;'łnia c;ytu<~cji ałonkbw rod1in beneficjentów. ochrony 

tnic;dLYn<Jrodowcj w Lalcżności od rodzaju udzielone.i ochrony. 

W związku z powyis1ym 1a~ .. 1rlnc wyń,JJC! sic; rmwa7.cnic dod.:mia do art. ] 61 ust. 2 pkl 3 
projektu ustawy wyrażeni~ ,)ub udziP.Iono ochrony uzupcłniajf}r.Pj". 

4. Moc<..J. arl. -175 pkt 2 projektu ustawy planuje się zmianę art. 94a ust. 2a pkt 2 ustawy 
/dnia l wudnio ~991 r. o sysccmic oświaty ("u::.tawa o sy::.lemie o~wialyn), który 
trJnsponuje do pobkicgo porqdku prawnego art. 27 usl. 2 w l.W. z arl. 23 ust. 2 w zw. 
z art. J. lłt. j tiret 3 dyrektywy 2011/95/UE. Celem tego przcplsu będzie zapcwnic~nie 

clłonkum rodlin małoletnich, którym udzielono ochrony mi~dzynarodowcj, dostępu do 
ogólnep,o systemu edukacji, do dals.zcgo szkolenia lub do przekwalifikowania. 

Mai•Jr: na uw;1d!t:' nrp,urncntacjr: pucdswwioną w punkt:ir> 2 nlnl~J·;JI"j opinii, ujt~l·c w ww. 

pr7episif' projektu u.stawy wyr.11Pnlc:> ,,osobG pełnoletni~ odpowied7i;llną za małolt:tnler.o · 

z mocy praw;~" mtlf'7y 7.;:t<;tąpif. wyra:7PniPm .,osnbę pełnoletni<) odpowiP.dzialną 7ił 

małoletniego zgodnie z pr<~wP.m". 

Z punklu widzenia celowości, wątpliwości budzi również ujęt<~ w ww. przepisie wyrażP.nia 

"La c.donka rodziny małoletniego cudzoziemca, któremu ncllłano slatus uchodźcy lub 

ud Liciono ochrony mic;dLynarodowej, pr Lebywająccgo n\.1 terytorium Rzeczypospolitej 

Pobkicj beL opieki, uwa.la :.ic;". 

Dyrektywa 2011/95/UE pr tytn .. je prawa clłonkom rodzin beneftcjenrów o~hrorv 
międlynarodowej, prl)' CLYm pr<Jw\1 ułunków rodzin S'l pochodne w c;tosunku do praw 

:e-.amyr.h beneficjentów. Gdyby bowiem wnioskującemu o udzif'lt-.nie ochrony 

międzynarodowP.j or.hrona t;l niP 7oc;tała pr7y2ni'\n~. ni~ przyznano by również ani jemu, 

Clni c.donkom jego rodLiny praw na podstawie dyrektywy 2011/~5/UI;." Z: kolei 

uzasadnieniem przy.mawania praw CLłonkom rodzin bcneflclcntów jest utr7ymanie_ 

jedności rod1iny, nił co wsbzujr. an. 71 i rnolyw 16 dyrektywy 2011/95/UE:.. W związku. 
l powyłsLym, członkom rod?.iny małoletniego beneficjenta ochrony ml<;dzynarodowc.J 
moi:na prLy.lnawać prawa prtcwidlianc w dyrektywie, pod warunkiem, 7c pn~ebywają oni 

~ 

Wr.:t7 1 nim, ~prawuj;~c n;:~d nim opit•kt;. 

Tyrno;:l!'tr•m projektowany pr7.cpis pu:yLnajc prr~wn rlo ł"'rl\lk;lcjl c.1łonkom rnd7i~y 
rnałoletnicrto, który przebywa na terytorium RP bez opieki. Jcłcli małoletni pr tcbywa na 
terytorium AP bf!7 npiPki, rn lnJC7Y, >c albo członków .JCP.O rofbiny nic- ma n;,· tf'rytorium 

-~ 



RP, albo nit:.• spwwuJ.:t oni oplek• n;ul małol@.tnim. W tym picrw:::>L:Yrn pr lVP<ldku nie nalP:>y 
Ich nawet uznat~ ZJ "członków rnd7iny" w rozumieniu arL 2 lil. j llrct 3 dyrektywy 
JO:t t/'lVUI , poniewa? zgodnie l tym pm~piscm la 11Ctłonków rorJ1iny"' bfmeticjenta 

ochrony rni~dLynarodowcj naleiy umać clłonków rod1iny, którzy przebywaj.:! w tym 
->amym p<.~ri:,twic ctłonkow~kirn, w ten benP.Ikjent, w 7wią7ku z wnioskiem o udLiclcnic 

ochrony międzynarodowej. W drugim prryp;ufku nie n<'llcży przyLnawać im. praw, 
. poniP.Wa7 pr7ymanie tych pr<~w jak wskazano powy.!cj - powinno ~tuiyć utriym~~niu 
jedności rodziny, a jeicli małoletni pr wbyw<J na terytorium RP hPl opiP.ki, jedność rodLiny 

nit~ ]PSI. l<lChowan<.~ i nic rna pod5WW do tego, by pr7y7n<łWaf praw.-1 przcwidLianc 

w dyrPktywiP ?0.11/1)~)/UI c1tonkom jego rodziny. 

w 1.wl~zku z powyisLym Lasadnc jest rolważcnic usuni~cia wy~a?enia .,pnebywającego 

nJ terytorium RlCCtypo:;polit.cj Pnlsk•<>i hP1 npiP.ki" 1 ;ut. 4/~; pkt 2 projektu ustawy, 

7mieniająccp,o art. 9t1J ust. 23 pl<t 2 u~tnwy n .systemie o.świaLy. · 

ri. Wart. 48~ pkt .:>J. projektu UStJWY, zmieniaj~cym .~rt. R<) USI. 'J. fJSiawy /.dnia 13 CLerwca 
7.003 r. o ud?ie.loniu cudLoziemcom ochrony na terytorium Rl'eaypospolite.j PolskiPj 
("u~law<.~ ochronie"} zmodyfikowano prlcsłank~ wydania pr·lcz · sąd posl~nowicmia 

w spr.1wiP. pr7Prltutl:>nla okresu pobytu cudzozłemea w str7.e7onym ośrodku lub ·ares.zcle 
. dla cud7oziP.mr.ów. Projekt ;ut. 8'l ust. J ustawy o ochronie strmowi, że jeżeli cud-Lozicmiec 

pacbywojqc..y w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców wskutek wykonanio 

po~Lanowienia :.qdu, wydonego na pod~Lawle projekLowonej usl'Owy, 71oiyf wnio.sek 

o nadanie sWlusu uchodlc.y, sąd mole wydać postonowiPniP w sprnwir. pur.dłużr.nio 

okreso 'pobytu cud.loLicmca w _'{trteionym ośrodku lub ares,cie dlo cud?o?iemd'JW; .i!:_~e/i 

stwierdzi. ŻP. wniosek :tostał złożony w celu opóźnienia lub uniemoi/iwien/a wvkonania 
decyzji o zobowiązaniu cudlolicmca do powroLu. Tymclascm osoba .sldadaj4}~ wniosek 

o nadanic statusu uchodźcy, wobec której wydano decyLI~ o wbowi;p;miu do powrotu, 
wws1.e będ1.ic miała m.in. na cPitJ uniemo71iwi~niP. wykonania decyzji zobowiąL<miu do · 

powrotu. Wnioskują('/ n n:ul.:miP statusu uchodźcy LasadnicLo w kałdym przypadku nic 
c:hc:e bowiem wrac:ai. do swojego kr.1jiJ. 

Pon.Jdto, należy mieć na uwad1e równie? wyrok Trybuntłłu Sprawicdllwoki UE: w spfaWic. 

C-~34/11 Arslan. W punkde ? tego wyroku Trybunał wsk<uał, .le mołlłwe .lcst UtrlYmanlc 

W mocy środka dPtPnr.yjnP.go względem obywatcła pan:>tWa lrL.Ccieeo, który złożyt 
• wniosf'k o ud7.ieiPniP. ochrony międzynarodowej w roLumicniu dyrektywy 2005/851 (.:.)po· 

tym jak względem niego · został zm'tosowany środek detencyjny zgodnie z ort. 15 

dyrcklywy 2008/115, qdy w nast~pstwic pueprowod?enlo indywidualnej oceny wszy~kich 
i.~totnych ókf?liunn:f.r:i okmuje się, 7e osnlm ta 7łoiyłn ów wniosek · icdynie w cdu .. 
opóinicnia lub uniemożliwienia wykonania decylji o powrocie i i.c ul;LYmanle w mocy 
{rodka dNenc.yjnt"fiO ]e.st ohlr>ktywn/,:. nlnhędnP i pmporr.jonalnP., oby unikną!' sytuacji,· 
w kLórcj :taintcrc.sowany uniknie definitywnie powrotu. · 

W związku z powy:lszym wsk;:~zona JCSt zmiana projektowanego brzmienia art. 4RS pkt 21· 

protcktu ustawy, lmfcniującct!u Clrt. 89 u:;t. 2 ustawy o ochronie, w taki "iPO<iÓb, ahy st)d 

mógł wydać postanowicnie w sprawie pr tcdłu>cni<l okresu pobytu ćud707if'mr:fl 

w str.leionym ośrodku lub .1rP:->7ciP. di<J cudzoziemców, jeicli stwicrdLi, że wniosek lO~lał 
7ło.'ony lr~dvnlC" w f:C"Iu npr)Jni(.•nia lub unicmoiliwicnio wykon::mia dPCY7ji o zobowią7.;'lniu 

wd'o'i•~rnc<J do powrotu. 



6. Mając na uwadlc, ic projekt ustawy o cudzoziemcach (m.in. <HL 1~q ust. 4 i art. 475 pkt 2 
projektu u~tawy) transponuje do polskic~o por1ądku prawnego nicktóre prlepisy 
dyrflktywy 7011/95/UE, nalc[y icl wymienić w odnośniku nr l, w którym wymiflnionf' !'i<J 
dyrektywy wdrażane moce:J lej ust.1wy. 

W konklużji stwierdzam, te projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu Komisji Spraw 
Wewnętrznych jest zr,odny z prawem Unii Europejskiej z zastrzeżeniem uwag zawartych 

w niniejszej opinii. 

Do wiadomości. 
Piln Bilrtłomicj Sienkiewicz 
Mlnl.c-.tf~r Spmw WQWnQt.r;myc:h 

Z powo7aniem 

Pimr Si'm/ln 


